
Introdução Resultados

Não houve diferença no nível de controle de tronco dos

lactentes. Ambos os grupos apresentaram melhor desenvolvimento

motor após o treino. O GE apresentou melhor desenvolvimento

motor comparado ao GC na retenção. Portanto, ambos os treinos

foram benéficos para o desenvolvimento motor infantil, podendo

ser aplicados em clínicas de reabilitação.
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Quanto ao nível de controle de tronco não foi observada

diferença significativa entre os grupos (Tabela 1) e nem ao longo

do tempo no GC e no GE.
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Verificar o efeito dos treinos direcionados ao nível de

controle de tronco em lactentes pré-termo moderados a

tardios no período de aquisição da habilidade de alcance.

Gráfico 1. Pontuação do desenvolvimento motor grosso em 
cada grupo e avaliação:

Objetivo 

A aquisição do controle de tronco dos lactentes é

importante para o aprimoramento de habilidades motoras1,2,3.

Sabe-se que lactentes pré-termo apresentam menor nível de

controle de tronco quando comparados aos lactentes

nascidos a termo1,3,4. Assim, se faz relevante verificar os

efeitos de intervenções com ênfase no controle de tronco

para prevenir atrasos no desenvolvimento motor decorrentes

da prematuridade.

Tabela 1. Nível de controle de tronco em cada grupo e avaliação:

Na retenção o GE apresentou maior desenvolvimento motor

grosso comparado ao GC (Gráfico 1). Ambos os grupos

aprimoraram o desenvolvimento motor grosso ao longo do tempo

(Gráfico 1).

med: mediana; Q3-Q1: quartis; 2: controle de torácica alta; 3: controle de torácica média;

Figura1. Lactente sentado no banco da SATCo

• Comitê de Ética (CAAE:83493718.0.0000.5504);

• Ensaio clínico randomizado controlado (Registro nº

RBR93hyn7);

• Laboratório de Pesquisas e Análise do Movimento (LaPAM

- DFisio/UFSCar).

• Participantes: 13 lactentes pré-termo moderados a tardios

(34,51 ± 1,22 semanas de idade gestacional), nascidos

com peso adequado para idade gestacional (2.378 ±
527,46 gramas), sem histórico de lesão cerebral e no

período de emergência do alcance (4 ± 0,35 meses de

idade corrigida).

• Alocados em grupo controle (GC – treino social) e grupo

experimental (GE – treino de tronco e alcance).

• O treino do GE foi composto por manuseios de tronco

associados ao alcance, nas posturas supina, prona,

sentada e em pé, realizadas no chão e na bola, aplicado

pela fisioterapeuta (6 sessões de 30-40 minutos/dia) e

pelos pais (6 sessões de 30-40 minutos/dia).

• O treino do GC foi composto pelo posicionamento nas

mesmas posturas do GE, recebendo somente interação

visual e verbal, aplicado pelos pais (12 sessões de 30-40

minutos/dia).

• Foram submetidos a 4 avaliações: pré-treino; pós-treino 1

(5º dia); pós-treino 2 (12º dia); retenção (7 dias após pós-

treino 2).

• Segmental Assessment of Trunk Control SATCo (Figura 1).

• Alberta Infant Motor Scale (AIMS).

• Nível de controle de tronco: Mann-Whitney, Friedman e

Wilcoxon com valor de significância ajustado p<0,006.

• Desenvolvimento motor grosso: ANOVA de medidas

repetidas com ajuste de Bonferroni p<0,05.

• Tamanho de efeito.


